
 

PRESENTACIÓ 
 
Aquesta associació neix fruit de la necessitat de crear un marc de reunió on poder 
contrastar idees, experiències, en definitiva; donar i/o rebre informació d'aspectes 
relacionats amb la gestió de l'activitat fisicoesportiva. Tot això adreçat a la consecució i 
l'oferta d'uns serveis esportius de qualitat, tal com demanda la societat actual. 
 
Nosaltres, el grup de gestors fundadors, fruit del buit associatiu existent, tan sols hem 
donat la primera passa, la qual ha estat la de constituir, i posteriorment registrar 
oficialment, l'Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears (en 
endavant AGEPIB) que en aquests moments em plau de presentar-vos. 
 
Vull encoratjar a totes aquelles persones que d'alguna manera estan implicades en el 
camp de la gestió de l'activitat esportiva, ja sigui dins de l'àmbit públic, com dins del privat, 
perquè s'hi associïn. Els requeriments són mínims, de conformitat amb l'article 4t dels 
estatuts, només cal que demostreu la vostra relació amb la promoció, l'estudi i l'anàlisi 
de les qüestions relacionades amb la gestió de les activitats físiques i esportives. Esper i 
desig que la inquietud de totes les persones que desenvolupen tasques de gestió 
esportiva i la simplicitat d'associament serveixi per aconseguir un col·lectiu de cada 
vegada més nombrós i la consolidació de l'associació. 
 
Rebeu una salutació molt cordial. 
 
Josep Lluís Berbel Valles 
President de la Gestora 
 
  



 

MANIFEST DE L' AGEPIB-FAGD 
 
Des de l'Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears i de la 
Federació d'Associacions de Gestors Esportius d'Espanya manifestam, mitjançant 
aquest document, l'adhesió als objectius principals que es varen promoure a l'Any 
europeu de l'Educació a través de l'Esport del passat 2004. Des d'aquesta perspectiva, i 
corn a conseqüència a la resolució aprovada per l'Assemblea General de les Nacions 
Unides, per la qual es va decidir proclamar l'any 2005 com a Any Internacional de 
l'Educació Física i l'Esport com a mitjà per a fomentar l'educació, el desenvolupament i la 
pau, volem destacar que: 
 

a. L'Activitat Física i l'Esport és un va/or per al desenvolupament en un entorn 
social saludable. 
 
Des del col·lectiu de professionals de la Gestió de l'Esport hem de reconèixer i 
demostrar que l'activitat física i esportiva, en la més amplia expressió del terme, 
determina de forma essencial la qualitat de vida de l'individu i de la col·lectivitat, 
al mateix temps que crea les condicions per assegurar una vida més longeva i 
activa. En aquest sentit, és necessari prendre en consideració les recomanacions 
de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i involucrar a totes les nostres 
organitzacions en la promoció de l'activitat física i esportiva i l'esport com a mitjà 
bàsic de salut. 
 

b. Desenvolupament sostenible de l'Activitat Física i l'Esport. 
 
En l'àmbit de la Gestió de l'Esport se cercarà, en el desenvolupament dels seus 
principis professionals, l'equilibri adient del desenvolupament de l'esport en el 
nou marc comercial i econòmic, sense perdre la seva identitat com a un dels grans 
valors de cohesió social. Aquest desenvolupament haurà de basar-se en els 
principis de democràcia i transparència de totes les organitzacions i en una 
especial sensibilitat per a la protecció del medi ambient, prenent corn a referència 
l'AGENDA 21 adaptada per a l'esport pel Comitè Olímpic Internacional. 
 
 
 



 

c. L'Activitat Física i l'Esport com a activitat formativa universal. 
 
Des del col·lectiu de professionals de la Gestió de l'Esport hem de reconèixer i 
demostrar que l'activitat vinculada a l'esport no depèn forçosament de la 
realització d'objectius quantitatius cada vegada majors, de ser els millors, sinó que 
depèn d'una activitat continuada i equilibrada, individual i/o col·lectiva, sota la 
tutela d'un professional qualificat, a fi d'adquirir formació i cultura. 
 

d. L'Activitat Física i l'Esport i la seva professionalització. 
 
Des del col·lectiu de professional de la Gestió de l'Esport hem de reconèixer la 
necessitat de consolidar noves estructures professionals qualificades que 
garanteixin el desenvolupament sostenible de l'àmbit universal de l'esport. 
 
 

e. L'Activitat Física i l'Esport, un valor en el desenvolupament transversal de la 
societat. 
 
Des del col·lectiu de professionals de la Gestió de l'Esport hem de reconèixer que 
l'esport, "és una activitat humana basada en uns valors socials educatius i 
culturals essencials, és un factor d'inserció, de participació en la vida social, de 
tolerància, d'acceptació de les diferències i de respecte a les normes". 
 

f. L'Activitat Física i l'Esport, un factor significatiu en e/ desenvolupament de 
les comunitats locals. 
 
L'activitat esportiva suposarà, en el més immediat futur, un element importat en 
la creació de llocs de feina, especialment entre les i els joves i possibilitarà el 
desenrotllament econòmic i social de multitud de col·lectivitats locals aportant al 
PIB de cada una d'aquestes un alt valor de referència. 

 
Aquestes propostes sobre els valors que han de prevaler en l'àmbit dels professionals de 
la gestió de l'esport ens concerneixen a tots, per això, mitjançant aquest manifest, des de 
l'Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears i les altres Associacions 
Autonòmiques que componen la Federació d'Associacions de Gestors de l'Esport, 
manifestem el compromís comú de col·laboració en la consolidació d'aquests principis. 


